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ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT I 
CONTROLAT DE VEHICLES (APARCAMENT HORARI) 

 
PREÀMBUL 

 
La present ordenança va ser aprovada el 26-04-1990. Ha estat modificada per darrera 
vegada el 09-03-16.  
 
L’aparcament de vehicles privats en superfície a Premià de Mar és un recurs escàs que cal 
administrar de la millor manera possible adequant-ne la normativa a les circumstàncies de 
les diferents conjuntures. Per tant es vol procedir a determinades esmenes parcials, amb 
el corresponent tràmit d’audiència pública. 
 
L’objectiu de la present esmena és permetre l’existència de zones gratuïtes per a residents 
en determinades zones limitant, en les mateixes zones o d’altres de tipologia diferent, i la 
de dues hores gratuïtes l’aparcament de veïns de residents d’altres zones de Premià de 
Mar. 
 
També s’inclou la possibilitat de dues hores gratuïtes en determinades zones  per veïns del 
Barri de Santa Anna Tió de Premià de Dalt, sempre que l’Ajuntament de Premià de Dalt 
actuï d’acord amb el principi de reciprocitat.  
 
Finalment es reserva zones gratuïtes d’aparcaments per a veïns amb possibilitat 
d’aparcament limitat per temps per a la resta d’usuaris ajustant els condicionants a la 
casuística de cada zona. 
 

CAPÍTOL I 
Objecte i àmbit d’aplicació 

 
Article 1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació del funcionament del servei 
municipal que prestarà l’ajuntament, com a titular del servei en qualsevol de les formes 
admeses legalment, d’estacionament limitat i controlat de vehicles, en els següents 
supòsits: 
 
a) Regular l’estacionament en zones/àrees reservades de les vies públiques, siguin 

aquestes carrers o solars. 
b) Regular l’estacionament en temporades de major intensitat en l’aparcament, 

mitjançant tarifes diàries, vigents en cada moment, i emparant les normals 
perspectives d’aparcament dels veïns. 

 
El servei té com a objecte l’equitativa redistribució dels aparcaments a la via pública en 
funció dels usuaris, afavorint la rotació de vehicles mitjançant l’estacionament d’un límit 
màxim de temps i l’aplicació de les tarifes per fracció de temps, si s’escau, vigents en cada 
moment. 
 
Article 2. L’ajuntament farà públic, amb quinze dies d’antelació com a mínim, la data 
d’inici de la reserva de zones/àrees de vies publiques  per  estacionament  exclusiu  limitat  
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i controlat i els dies i horaris a què dit servei ha d’afectar, a quin efecte s’adoptarà el 
corresponent acord municipal que serà objecte de la màxima difusió. 

 
Els llocs o vies publiques on es presti aquest servei seran objecte de la deguda senyalització 
que faciliti ais usuaris el coneixement dels mateixos. 
 
 

CAPÍTOL II 
Funcionament del servei 

 
Article 3. El servei consisteix en el control d’estacionament de vehicles en les zones/àrees 
reservades de la via pública, en les quals l'estacionament  de  vehicles  està  sotmès  a  un 
règim especial d’utilització privativa de la via pública. 
 
Article 4. L’estacionament de vehicles en les zones/àrees senyalitzades, estarà subjecte 
als següents límits: 
 
a) A un màxim de 120 minuts en l’estacionament en zones reservades de les vies 

públiques, classificades com a “àrea blava”, siguin aquestes carrers o solars, que no 
siguin de temporada. 

b) A un màxim de 120 minuts pels no residents de zona i 1 setmana natural pels residents   
de zona en l’estacionament en zones reservades de les vies públiques classificades com 
a “àrea verda”. La residència de zona s’estableix per zona d’influència de cada zona 
verda. 

c) Fins a les 9 hores de l’endemà en el cas del servei de temporada, i en l’estacionament 
en aparcaments dissuasoris. 

 
Transcorreguts aquests terminis, en el seu cas, el vehicle haurà de ser retirat pel seu 
propietari. 
 
Article 5. En cada cas, l’horari de funcionament serà: 
 
a) Per a les zones de funcionament ordinari (zona blava), de dilluns a dissabte, de 9 a 

13’30 hores i de 17 a 20’30 hores, no prestant-se el servei ni els diumenges ni els 
festius. 

b) Per a les zones de funcionament ordinari (zona verda), de dilluns a divendres, de 9 a 
20’30 hores. 

c) Per a les zones de funcionament de temporada, que compren des del 15 de juny, juliol, 
agost i fins el 15 de setembre, aquest horari serà de 9 a 20 hores, tots els dies, feiners 
o festius. 

 
CAPÍTOL III 

Dret i deures dels usuaris 
 
Article 6. Els usuaris del servei, entenent com a tals els conductors o propietaris de 
vehicles que utilitzin privativament la via pública subjecte a control horari per a 
l’estacionament del seu vehicle, tindran dret a fer-ho en les zones sotmeses a control pel 
període màxim autoritzat que variarà en funció de si la zona està qualificada com a “àrea 
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blava” o com a “àrea verda”, prèvia obtenció, en el seu cas, del corresponent tiquet, o 
acreditant l’hora d’aparcament en els casos que correspongui. 
 
L’esmentat tiquet podrà adquirir-se en les màquines expenedores, previ pagament dels 
preus establerts per l’Ajuntament. 
 
L’acreditació de l’hora d’aparcament es farà amb els rellotges distribuïts a tal efecte o amb 
un paper escrit clarament llegible des de l’exterior del vehicle. 
 
Article  7.  Els usuaris del servei tenen els següents drets i obligacions: 
 
1. Drets dels usuaris: 
 
a) Dret a ser admès a l’ús del servei si es compleix amb els requisits per a rebre la 

prestació. 
b) Dret al correcte funcionament del servei. 
c) Les persones amb mobilitat reduïda podran estacionar lliurement  el  seu  vehicle, sense 

limitació horària i gratuïtament, havent d’exhibir, a la part interior del parabrises i en 
lloc ben visible la targeta original que acrediti la seva condició. 

 
2. Obligacions dels usuaris: 
 
a) Adquirir el tiquet d’estacionament, i col·locar-lo immediatament a la part interior del 

parabrisa, deixant ben visible l'anvers  amb  les inscripcions de la màquina expenedora 
igualment ben visibles, quan correspongui. Aquesta opció pot ser substituïda pel 
pagament mitjançant l’aplicació de mòbil habilitada a tal efecte. 

b) Obtenir, en el seu cas, el distintiu que els autoritza a estacionar en determinades 
condicions en la “zona blava de temporada” o en les “zones d’àrea verda” amb tarifa 
especial de resident i disposar-lo de forma ben visible a la part superior dreta del 
parabrisa del vehicle. 

c) Utilitzar una única plaça d’estacionament, respectant  la senyalització horitzontal de les 
mateixes places. 

d) Utilitzar les màquines expenedores amb la deguda correcció. 
e) Acreditar l’hora d’estacionament en els casos que correspongui. 
f) Retirar el vehicle en acabar el període d’estacionament. 
g) Obeir les ordres donades per la Policia Local o les indicacions dels vigilants adscrits al 

servei. 
 

CAPÍTOL IV 
Taxes i tarifes 

 
Article 8. L’estacionament de vehicles en zones sotmeses a control estarà subjecte al 
pagament de les taxes o tarifes que en cada moment tingui aprovats l’Ajuntament, com a 
contraprestació pecuniària per la utilització privativa del domini públic. 
 
En la zona blava de temporada els vehicles de quatre rodes que no superin els 3.500 kg 
de pes màxim autoritzat (PMA), en endavant “vehicle”, podran aparcar sempre que 
s’exhibeixi en lloc ben visible, el comprovant corresponent o adherit a la part interior del 
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parabrises, el distintiu corresponent a RESIDENTS de Premià de Mar, que serà lliurat a tot 
sol·licitant: 
 

a) titular de vehicle en alta al padró de l’IVTM de Premià de Mar.  
b) empadronat a Premià de Mar, que disposi de vehicle facilitat per la seva empresa   

(acreditar mitjançant certificació de l’empresa). 
c) titular de vehicle que acrediti tenir lloc de treball en la zona d’influència. 

 
En la zona blava de temporada també podran aparcar un màxim de dues hores els veïns 
acreditats del Barri de Santa Anna Tió de Premià de Dalt de forma gratuïta. El temps 
d’aparcament s’acreditarà amb els rellotges distribuïts a tal efecte o, en el seu cas, amb 
un paper escrit clarament llegible des de l’exterior del vehicle. 
   
En les zones d’estacionament qualificades com a “àrea verda” els vehicles de quatre rodes 
que no superin els 3.500 kg de pes màxim autoritzat (PMA), en endavant “vehicle”, podran 
aparcar, abonant les tarifes especials per a aquest tipus de zones, sempre que s’exhibeixi 
en lloc ben visible, el comprovant corresponent o adherit a la part interior del parabrises, 
el distintiu anual corresponent, que serà lliurat a tot sol·licitant: 
 
a) Empadronat a Premià de Mar, dins de l’àrea d’influència de la zona aprovada per 

l’Ajuntament, i titular de vehicle en alta al padró de l’IVTM. 
b) Titular de vehicle i d’immoble d’alta al padró de l’Impost sobre Bens Immobles ubicat 

a la zona d’influència que correspongui. 
c) Podran aparcar durant un màxim de dues hores quan ho indiqui la senyalització vertical 

(de forma acreditada amb rellotge o paper escrit clarament visible des de l’exterior del 
vehicle): 

a. Els vehicles dels residents de Premià de Mar amb distintiu. 
b. Els vehicles dels residents del Barri de Santa Anna Tió de Premià de Dalt amb 

distintiu a tal efecte.  
 

Les zones d’estacionament restringit qualificades com a “àrees verdes” seran independents 
entre elles de forma que els residents empadronats a l’àrea d’influència d’una zona 
determinada tindran dret a gaudir de la tarifa de resident en la seva zona però no podran 
gaudir de la tarifa de resident d’altres zones de l’àrea verda. 
 
Article 8 bis. Seran gratuïtes, en les formes que es determinen per aquest article, les 
següents zones: 
 
1. Al Barri de Santa Maria estarà reservat l’estacionament, mitjançant senyalització 
vertical, de forma exclusiva i permanent pels veïns acreditats del Barri de Santa Maria de 
Premià de Mar i de Santa Anna Tió de Premia de Dalt. 
 
Addicionalment els residents acreditats de Premià de Mar podran estacionar entre les 8 i 
les 20:00 un màxim de dues hores. El temps d’aparcament s’acreditarà amb els rellotges 
distribuïts a tal efecte o, en el seu cas, amb un paper escrit clarament llegible des de 
l’exterior del vehicle. 
 
El Distintiu de Resident del Barri de Santa Maria el podrà obtenir tot sol·licitant: 
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a) Empadronat al Barri i titular de vehicle en alta al padró de l’IVTM o vehicle facilitat per 

la seva empresa (acreditar mitjançant certificació de l’empresa). 
b) Titular de vehicle que acrediti tenir lloc de treball al barri. 
 
El Distintiu de Resident del Barri de Santa Anna Tió l’emetrà l’Ajuntament de Premià de 
Dalt amb criteris equivalents als de Premià de Mar. 
 
2. El Barri del Gas estarà reservat l’estacionament, mitjançant senyalització vertical, de 
forma exclusiva i permanent pels veïns de Premià de Mar. 
 
Addicionalment qualsevol vehicle no acreditat podrà estacionar un màxim de dues hores. 
El temps d’aparcament s’acreditarà amb els rellotges distribuïts a tal efecte o, en el seu 
cas, amb un paper escrit clarament llegible des de l’exterior del vehicle. 
 

CAPÍTOL V 
Règim sancionador 

 
Article 9. Els titulars dels vehicles seran responsables de les infraccions que es cometin 
amb el vehicle de la seva propietat, per sí mateixos o per terceres persones que els utilitzin, 
amb excepció del robatori o subtracció d’aquests, degudament acreditats mitjançant la 
presentació de la corresponent denuncia. 
 
Article 10. Els agents de la Policia Local, o en el seu cas els vigilants adscrits al servei, 
controlaran el compliment per part dels usuaris de les normes regulades en aquesta 
ordenança i formularan denuncia quan observin infracció. 
 
Constituiran infraccions d’aquesta modalitat d’estacionament: 
 
a) L’estacionament excedint el límit horari autoritzat en el comprovant. 
b) L’estacionament sense comprovant o distintiu autoritzat o no essent aquests visibles. 
c) L’estacionament excedint el temps màxim de dues hores segons el rellotge o paper de 

control col·locat per el mateix conductor en els casos que aquest mecanisme sigui 
acceptat. 

 
Article 11. Les infraccions assenyalades a l'article anterior se sancionaran d’acord amb el 
que en cada moment disposen les Ordenances de Circulació vigents al municipi. 
 
Article  12. L’abonament de la sanció no eximirà a l'infractor de l'abonament de la taxa o 
tarifa quin pagament podrà ser exigit per via de constrenyiment d’acord amb el que 
determina la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 13. A la àrea blava l’infractor podrà anul·lar la sanció imposada per “estacionament 
excedint el límit horari autoritzat en el comprovant” mitjançant l’adquisició d’un “tiquet 
d’anul·lació”, durant els 60 minuts següents a partir de l’hora de la denuncia. 
 
A l’àrea blava de temporada l’infractor podrà anul·lar la sanció imposada per 
“estacionament excedint el límit horari autoritzat en el comprovant“ o per “estacionar 
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sense comprovant” mitjançant l’adquisició d’un “tiquet d’anul·lació”, durant els 60 minuts 
següents a partir de l’hora de la denuncia. 
 
A la àrea verda l’infractor podrà anul·lar la sanció imposada per “estacionar excedint del 
límit horari autoritzat en el comprovant” o per “estacionar sense comprovant” mitjançant 
l’adquisició d’un “tiquet d’anul·lació”, durant les 24 hores següents a partir de l’hora de la 
denuncia. 
 
Aquest “tiquet d’anul·lació” li serà facilitat per la màquina expenedora un cop introduït el 
codi Identificador d’Anul·lació indicat a la denuncia corresponent, o bé en el cas de 
màquines expenedores més antigues, el “tiquet d’anul·lació” li serà facilitat per la màquina, 
havent d’esser dipositat, juntament amb la denuncia, a la “bústia d’anul·lació” de la 
màquina expenedora de tiquets. 
 
L’Anul·lació es podrà efectuar amb l’aplicació de pagament quan el pagament s’hagi dut a 
terme amb aquesta. 

 
Article 14. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment regulat en 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic municipal. 
 
Article 15. Transcorregut el termini de 24 hores des de l’hora que figura en la denúncia, 
amb temps excedit o sense tiquet, l’ajuntament podrà immobilitzar el vehicle o procedir a 
la seva retirada per la grua municipal. 
 
Article  16. Quan un vehicle hagi de ser objecte d’immobilització mecànica o retirada per 
la grua per part de 1'Ajuntament, el  titular o ocupant d’aquest vindrà obligat a satisfer la 
taxa d’immobilització o la del servei de grua. 
 
A aquests efectes, les despeses d’immobilització resten equiparades a l'import de la taxa 
del servei de grua per  serveis  diürns sense enganxament. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les disposicions en favor dels veïns del Barri Santa Anna Tió de Premià de Dalt seran 
d’aplicació a partir del moment que s’aprovin i entrin en vigor les disposicions 
corresponents per part de l’Ajuntament de Premià de Dalt en favor dels veïns del barri de 
Santa Maria de Premià de Mar, en relació a les zones d’estacionament del Barri de Santa 
Anna Tió. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text i 
transcorregut el termini assenyalat a l’article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
 


